
                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานบริหารและวางแผน  หนวยสารบรรณ  โทรศัพท 0 7520 4060   

  โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๔๐๖๑        

ท่ี   อว ๐655.๑๔/                วันท่ี      ๒๑   กันยายน   ๒๕64    

เรื่อง  ขอสงรายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ครั้งท่ี ๑/๒๕6๔             

เรียน   ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว  
 

ตามท่ีมีการประชุมบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ครั้งท่ี ๑/๒๕6๔       
เม่ือวันศุกรท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕6๔ นั้น หนวยสารบรรณไดจัดทํารายงานการประชุม และไดดําเนินการ     
ใหบุคลากรรับรองรายงานการประชุมผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเปนท่ีเรียบรอยแลว   

ในการนี้ จึงขอสงรายงานการประชุม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
วันศุกร ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom เวลา 1๐.30 น. 

ผูมาประชุม 
๑. ผูชวยศาสตราจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา 
๒. นางสาวจตุพร  ฮกทา     
๓. นายดุสิตพร  ฮกทา 
๔. นายปยะพัฒน ชวยอินทร  
5. นางสาววันวิสาข พลอย อินสวาง   
6. นายสุชาติ อินกล่ํา        
7. นางสาวนัยนา  คํากันศิลป     
8. นางสาวจิระนาถ  รุงชวง     
9. นางสิริปุณยากร  ไกรเทพ 
10. นางสาวอมรรัตน  สุทธิธรรมานนท   
11. นางสาวสุธิรา ปานแกว   
12. นางสาวชยนรรจ  ขาวปลอด    
13. นายศิววงศ  เพชรจุล 
14. ผูชวยศาสตราจารยศุกพิชญาณ  บุญเก้ือ   
15. ผูชวยศาสตราจารยระริน  เครือวรพันธุ  
16. ผูชวยศาสตราจารยกรรณิกา  บัวทองเรือง 
๑๗. นางสาวกัลยาณี ยุทธการ  
๑๘. นางสาวนุชนาถ  ทับครุฑ           
๑๙. นายวิทยา  ตูดํา 

๒๐. นางสาวจิรัชญา บุญชวย 
๒๑. นางสาวอรอนงค  อําภา            
๒๒. ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร  เจริญสุข 
๒๓. นางสาวปยะนารถ  อรรคไกรสหี              
๒๔. นางสาวโอษฐสุมา  ชุมพงศ          
๒๕. นางมะลิ  อินกล่ํา                        
๒๖. นางสาวณัฏฐนรี  แสงเสน              
๒๗. นางสาวสุกานดา  ฤทธิชัย        
๒๘. นางรวิวรรณ  คงแกว 
๒๙. นายสิริพงศ  พิทักษ   
๓๐. นายนิวัฒน นุนชูผล 
๓๑. นายพงษศักดิ์ เพ็ชรเกิด             
๓๒. นางสาวกาญจนา  อุบล 
๓๓. นางสาวกรวิษา รมรื่น 
๓๔. นางสาวแสงเดือน  แกวกลาง   
๓๕. นางสาวปยะนุช  นาพอ 
๓๖. นางสาวปวรา  มณีนิตย 
๓๗. นางสาวอามีตา บอมวง 

  
 
ผูไมมาประชุม   
1. นายธรรมจักร  เล็กบรรจง     
2. นางสาวจันทิวรรณ  สมาธิ    
3. ผูชวยศาสตราจารยธนินทร  สังขดวง    
๔. นางสาวฉมพร  มีชนะ 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.30 น. 
 ประธานกลาวสวัสดีและขอขอบคุณบุคลากรทุกทานท่ีมาประชุมอยางพรอมเพรียงกัน พรอมกับกลาวเปด
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนดใหจัดโครงการกิจกรรมเยี่ยมบานนักศึกษา ออนไลน เพ่ือติดตามขอมูล
ผลกระทบท่ีเกิดตอนักศึกษาและครอบครัว ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ซ่ึงไดมอบหมายงานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธติดตอประสานไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือขอแบบฟอรมโครงการ ซ่ึงโครงการนี้ใหอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนดําเนินการเยี่ยมบานนักศึกษา
เปนรายบุคคล โดยใหสอบถามประเด็นตางๆของนักศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการเขาถึงอินเตอรเน็ต และความ
ยากลําบากในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เปนอยางไรบาง หลังจาก
นั้นอาจารยท่ีปรึกษาตองรายงานผลท้ังหมดสงกลับมาเพ่ือใหงานพัฒนานักศึกษาดําเนินการสรุปขอมูลดังกลาว แลว
สงกลับไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือมหาวิทยาลัยฯจะไดหาแนวทางในการแกปญหาใหนักศึกษาตอไป โดยการเยี่ยม
บานนักศึกษา อาจารยจะตองเยี่ยมบานแบบออนไลน คืออาจารยตองขอไลนคุยกับผูปกครองนักศึกษาเปน
รายบุคคล จากการประชุม อธิการบดีฯใหเวลาในการเยี่ยมบานนักศึกษาประมาณ ๒ อาทิตยในการเยี่ยมบาน แลว
ก็เก็บขอมูลสง  ในสวนของขอมูล แบบฟอรม แนวคําถาม ทานอธิการบดีเปนคนกําหนดคําถามมาให โดยไดฝาก
งานพัฒนาศึกษาใหประสานงานขอขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยเรยีบรอยแลว  

1.2 เรื่องการลดคาเทอมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดมีแนวทางในการใหความชวยเหลือ
นักศึกษาภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
มหาวิทยาลัยฯ ลดคาเทอมใหก่ึงหนึ่ง แตตองรออนุมัติมติจากคณะรัฐมนตรีมีมติกอน มหาวิทยาลัยฯมีการวางแผน
แนวทางในการท่ีจะคืนเงินใหนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาป ๑ หลายคนไดชําระคาเทอมมาแลว แตมีบางคนยังไมไดจาย
ถาคนไหนท่ียังไมไดจาย งานทะเบียนไดล็อคตัวระบบในการจายคาเทอมผานธนาคารไวแลว เพ่ือรอใหมติอนุมัติ
เรียบรอยแลว ถึงจะดําเนินการตัดคาเทอมใหนักศึกษาก่ึงหนึ่ง สวนในภาคการศึกษาท่ี ๒  มหาวิทยาลัยฯ ลดคา
เทอมให ๑๐% โดยแบงจายเปนมหาวิทยาลัยฯสมทบ ๕% วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวสมทบ ๕%    
ดังนั้นงบดําเนินงานในปงบประมาณนี้คอนขางจะเหลือนอย เพราะตองกันไวสําหรับ ๕% ของเทอม ๒ แตในสวน
ของเทอม ๑ ไมมีผลกระทบในสวนของงบดําเนินงานเพราะตัดจากเงินสะสม ซ่ึงตองจายประมาณหกแสนกวาบาท 
และในสวนของเรื่องทุนการศึกษาไดพิจารณาไปแลวประมาณ ๔๐ กวาทุน นักศึกษาไดครบทุกทุนท่ีมหาวิทยาลัยฯ
มอบให ซ่ึงทุนการศึกษาก็แบงเปนครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ อีกครึ่งหนึ่งวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว
สนับสนุน 
1.3  รายวิชาท่ีถูกบรรจุไวใน Ruts Mooc แบบฟอรมท่ีใชทํา Ruts Mooc ซ่ึงเปนแบบฟอรมเดียวกับ Thai Mooc 
ซ่ึงมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง ซ่ึงเปนตัวแทนของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว เขาไปรวมในการดําเนินการ
ครั้งนี้ จากท่ีประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยฯแจงทราบวามี ๑ วิชาของวิทยาลัย
การโรงแรมและการทองเท่ียวท่ีเขาไปรวมกับ Ruts Mooc ดวย ซ่ึงเปนวิชา เรื่องของการตลาดออนไลน โดยเริ่ม 
 
                                                                                                            เปดรายวิชา... 
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เปดรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ ซ่ึงอาจารยสามารถเขาไปดูขอมูลรายวิชาได ในเว็บไซส 
https://studio.mooc.rmutsv.ac.th รายวิชาการตลาดออนไลนของสาขาบริหารธุรกิจ อาจารยอรอนงค อําภา 
เปนผูรับผิดชอบ ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาแรกท่ีจะดําเนินการจัดการเรียนการสอน และวิชานี้เปนวิชาท่ีมหาลัยฯคาดหวังสูง 
ในเรื่องของการตลาดออนไลนเพราะวาสามารถพัฒนาเปนหลักสูตรระยะสั้น และก็สามารถเปดใหบุคคลท่ัวไปเขา
เรียนได จึงเปนความคาดหวังของมหาวิทยาลัยในรายวิชาดังกลาว จึงฝากอาจารยอรอนงค อําภา ดําเนินการ 

1.4 การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดประกาศครึ่งแรกในการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน 
๑๐๐% วิชาไหนท่ีเปนวิชาการปฏิบัติใหนําไปไวสวนทายกอน ใหนําวิชาท่ีเปนทฤษฎีมาสอนในครึ่งแรกกอน      
จากการประชุมเม่ือท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแนวโนมวาอาจจะไดสอนออนไลนท้ังเทอมซ่ึงมีความเปนไปไดสูง
มาก ซ่ึง ณ ตอนนี้วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวไดออกประกาศไปเรียบรอยแลว โดยใหอาจารย Work 
For Home ตั้งแตวันท่ี ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และอาจารยนุชนาถ ทับครุฑ แจงขอมูลเรื่องของนักศึกษา CP ติด
เชื้อ แตขอรอจํานวนท่ีชัดเจนวามีจํานวนก่ีคนเพราะตองรายงานไปยังมหาวิทยาลัยฯทราบ ซ่ึงสถานการณของ
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวไมคอยจะดีเทาไหร เลยตัดสินใจประกาศนโยบายวาให Work For Home 
ท้ังเดือน สวนสายสนับสนุนใหมาปฏิบัติงานเฉพาะวันศุกร เหตุผลท่ีใหมาปฏิบัติงานเฉพาะวันศุกร เวลาสลับเวรกัน
ทํา งานดําเนินการไมแลวเสร็จจึงทําใหงานคาง หากบุคลากรทานใดท่ีคางอะไรก็ใหมาเคลียรใหแลวเสร็จภายในวัน
ศุกร แตถาบุคลากรไมประสงคจะมา สามารถสงเอกสารออนไลนมาได โดยสายสนับสนุนจะดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในวันศุกร เพราะผูอํานวยการจะอยูในวันศุกร ดังนั้นเอกสารสามารถลงนามเรียบรอยใหเสร็จสิ้นในวันศุกร 
สามารถดําเนินงานไดตอไป และในเรื่องของโครงการ U๒T เรื่องการเซ็นเบิกเงินเดือนใหกับบุคลากรใน U๒T 
พยายามใหแตละอบต.ดําเนินการรวบรวมเอกสารใหแลวเสร็จประมาณวันท่ี ๒๕ เอกสารจะตองแลวเสร็จ เพ่ือท่ีจะ
ไดดําเนินการเซ็นใหเร็วท่ีสุด ในกรณีดังกลาวจึงขอฝากทุกทานท่ีทํางานท่ีตองรับเอกสารจาก อบต. ใหระมัดระวัง
เอกสารใหมาก เม่ือรับเอกสารแลวพยายามลางมือทําความสะอาด เพราะตอนนี้เชื้อดังกลาวมันคอนขางจะรุนแรง
มาก ดังนั้นวันนี้การประชุมบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวจึงเปนเอกสารออนไลนท้ังหมดปองกัน
ไมใหเกิดการสัมผัสในตัวเอกสาร  

1.5 ขอความรวมมือกรณีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง อาจารยท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน สงขลา กระบี่ นครศรีธรรมราช 
ท่ีประสงคเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ รบกวนใหยื่นเอกสารท่ี อสม. หรือนายอําเภอ เพราะกังวลวาในจังหวัด
ตรังตอนนี้มีประกาศออกมาหลายฉบับมาก ในเรื่องของดเวนการเดินทางท่ีเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง กรณีของ
อาจารยนุชนาถ ทับครุฑ อาจารยสาขาบริหารธุรกิจ จะตองเดินทางไปรับนักศึกษา ซ่ึงเรื่องดังกลาวไดนําเรียน
อธิการบดีฯ ไปเรียบรอยแลว อธิการบดีฯยินดีใหเดินทางไปรับนักศึกษาและอนุญาตใหใชรถนอกได ซ่ึงอาจารย    
นุชนาถ ทับครุฑ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และไดดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติอธิการบดีฯไปแลว แตรออยูวา
จะไดรับอนุมัติใหออกนอกพ้ืนท่ีไดหรือไม หากหนังสืออนุมัติเรียบรอยตองดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตไปยัง
จังหวัดตรัง เพราะพ้ืนท่ีท่ีอาจารยเดินทางไปเปนพ้ืนท่ีสีแดงท้ังสิ้น โดยให อาจารยนุชนาถ ทับครุฑ ใชบริการรถ    
ท่ีคนขับรถฉีดวัคซีนเรียบรอยแลว ฝากนายพงษศักดิ์ เพชรเกิด และน.ส.ณัฏฐนรี  แสงเสน  รบกวนชวยเช็คไปยัง
กองคลังหรือกองแผน หากตองการซ้ือแผนตรวจสามารถซ้ือไดหรือไม ขอเบิกจากงบประมาณตัวไหนไดบาง      
และตองการซ้ือใหทันกอนท่ีอาจารยจะออกเดินทาง เพราะจะไดฝากใหอาจารยไป เพ่ือท่ีจะไดตรวจใหนักศึกษา
เบื้องตนกอน และสําหรับอาจารยท่ีเดินทางเขามาติดตอกับหนวยงาน มาจากตางจังหวัดแตอาจจะยังไมไดยื่น
หนังสือขออนุญาตใหเดินทางเขามาได ก็สามารถขอความรวมมืออาจารยตรวจดวยแผนตรวจกอน 

1.6 เรื่องการแตงกาย... 
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1.6 เรื่องการแตงกาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรณรงคและขอความรวมมือในการ
แตงกายในแตละวันโดยกําหนดวาวันจันทรตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ แตงกายชุดสีกากี วันพุธขอความรวมมือมา
จากจังหวัดตรังใหแตงกายชุดพละ วันศุกรแตงกายชุดผาไทย และชวงเดือนกรกฎาคมจังหวัดตรังขอความรวมมือใส
เสื้อสีเหลือง เรื่องระเบียบการแตงกายของบุคลากรผูหญิงกรณีใสชุดสูท มหาวิทยาลัยเนนย้ํากรณีชุดสูทใสเปน
กางเกงตองใสเสื้อและกางเกงสีเดียวกัน คือไมอนุญาตใหใสกางเกงกับเสื้อท่ีไมใชสีเดียวกัน ยกเวนวาเปนเสื้อท่ีอยู
ดานในแลวมีเสื้อสูทคลุมอยูดานนอกแลวสูทกับกางเกงเปนสีเดียวกันแบบนี้อนุญาตใหใสได ฝากเช็คระเบียบ
เพราะวามีระเบียบท่ีไดกําหนดไว หนวยบริหารงานบุคคลนาจะทราบวาเปนนโยบายของกระทรวงไหนซ่ึงใชมานาน
แลว สําหรับกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการท่ีเปนผูหญิง เพราะมหาวิทยาลัยฯเนนย้ําเรื่องของการแตง
กาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เจอบุคลากรผูหญิงแตงกายไมเรียบรอย      เลยเปนประเด็นและขอความรวมมือ 
กรณีวันพุธหากใสกางเกงกับเสื้อมหาวิทยาลัยฯ หรือเสื้อกีฬา ไมมีปญหาสามารถใสได โดยมหาวิทยาลัยแจงวาให
ปฏิบัติตามขอตกลงท่ีมีกับหนวยงาน 

1.7 งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ แจงทราบเรื่องการเยี่ยมบานนักศึกษาออนไลน ขณะนี้อาจารย       
ปยะพัฒน ชวยอินทร  รองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา กําลังประชุมกับกองพัฒนานักศึกษาอยู เพ่ือจัดทํา
แบบฟอรมเก่ียวกับขอกําหนดการเยี่ยมบานนักศึกษา และจะดําเนินการแจงอาจารยท่ีปรึกษาทุกทานทราบ  
ประธาน  มอบงานพัฒนานักศึกษาฯ ติดตามเรื่องดังกลาว เนื่องจากอธิการบดีใหเวลานอยมากในการดําเนิน
โครงการกิจกรรมดังกลาว ฝากงานพัฒนานักศึกษาฯ ดําเนินการทําบันทึกขออนุมัติจัดโครงการกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักศึกษาออนไลนของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวข้ึนมา  เพ่ือจะไดอนุมัติและจะไดทราบวาโครงการ
กิจกรรมดังกลาวไดดําเนินตั้งแตวันไหนถึงวันไหน สวนแนวทางการทํางานมอบงานพัฒนานักศึกษาฯ นัดประชุม   
กับอาจารยท่ีปรึกษาท้ังหมดเพ่ือจะไดแจงใหเปนแนวทางเดียวกัน  

1.๘  เรื่องพิธีประราชทานปริญญาบัตร จากท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจงการเลื่อนการรับปริญญาโดยไมมีกําหนด  
 ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 เม่ือวันจันทร ท่ี 7 ธันวาคม ๒๕๖๔  
มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร ท่ี 7 ธันวาคม 

๒๕๖3 ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  โดยมีการแกไขดังตอไปนี้ 
 หนาท่ี ๖   ขอความเดิม  นางมะลิ อินกล่ํา หัวหนาหนวยบริหารงานบุคคล เรื่องแผนพัฒนา

บุคลากรไดสํารวจไป ไดสงไปยังหัวหนาสาขาเรียบรอยแลวเพ่ือแจงใหอาจารยในสาขา
ทราบ เพราะจากการสํารวจมีบางสวนท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและ
การทองเท่ียวตัดออก เชน เรื่องการวิจัยใหเฉพาะอาจารยท่ีมีการสอนงานวิจัยและมี
ผลงานวิจัย และจะมีนอกแผนเพ่ิมเติม คือ เรื่อง Active Learning   

 
 
 

แกไขเปน...                                                       



 ๕ 

  แกไขเปน      นางมะลิ อินกล่ํา หัวหนาหนวยบริหารงานบุคคล เรื่องแผนพัฒนา
บุคลากรไดจัดสงแผนพัฒนาบุคลากรซ่ึงไดรับการอนุมัติแลว ไปยังหัวหนาสาขา
เรียบรอยแลวเพ่ือแจงใหอาจารยในสาขาทราบ เพราะจากการสํารวจหลักสูตรอบรม มี
บางหลักสูตรท่ีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวตัดออก เชน 
เรื่องการวิจัยมีมติอนุมัติใหเฉพาะอาจารยท่ีมีรายวิชาสอนเก่ียวของกับงานวิจัยเทานั้น 
และมีมติเพ่ิมเติมหลักสูตรอบรมใหกับสายวิชาการทุกคน คือ เรื่อง Active Learning                                                         

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
งานบริหารและวางแผน    
นายพงษศักดิ์  เพ็ชรเกิด  หัวหนาหนวยนโยบายและแผน แจงท่ีประชุมทราบ 
3.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                             
      ตามท่ีวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการงบประมาณเงินรายได ภาคปกติ 
และสาขาวิชานวัตกรรมทางการคา ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 25 โครงการ                                    
หนวยนโยบายและแผนไดสรุปผลการดําเนินโครงการรายละเอียดดังตอไปนี้                                                                              

สถานะโครงการ                                                                                                                              
-  ดําเนินการเรียบรอย  สถานะสีเขียว  จํานวน  8 โครงการ                     
-   อยูระหวางเคลียรโครงการ สถานะสีเหลือง  จํานวน   6 โครงการ                      
-   ยกเลิกโครงการ  สถานะสีเทา  จํานวน  4 โครงการ                      
-  ยังไมดําเนินโครงการ  สภานะสีแดง  จํานวน  7 โครงการ                             
        รวม    25 โครงการ 
โครงการท่ีมีสถานะสีเหลือง (อยูระหวางเคลียรโครงการ) นานเกิน 3 เดือน ไดแก โครงการยกระดับ

วิสาหกิจชุมชนสูการสรางผลิตภัณฑพ้ืนถ่ินเชิงสรางสรรค “กิจกรรมยอยท่ี 1 กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตแบบ
ใหมสําหรับผลิตภัณฑเตยปาหนัน” ใหเรงเคลียรโครงการใหเสร็จสิ้นเรียบรอยโดยเร็วท่ีสุด 

สําหรับโครงการท่ีอยูในไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน) ใหเคลียรโครงการใหเสร็จสิ้นภายในกรกฎาคมนี้ 
โครงการท่ีมีสถานะสีแดง ใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
โครงการไหนท่ีประสงคจะยกเลิกโครงการใหแจงยกเลิกโครงการมายังหนวยนโยบายและแผน จะได

ดําเนินการทําเรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวณัฏฐนรี  แสงเสน  หวัหนางานบริหารและวางแผน แจงท่ีประชุมทราบ            
3.2  การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
      หนวยบริหารงานบุคคล ฝากแจงทราบการลงเวลาเขาและออกของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว  เนื่องจากบุคลากรไมกดลงเวลาเขาและออกในการปฏิบัติงาน จึงทําใหหนวยบริหารงานบุคคลตองคอย
เตือนตลอด และทําใหการปฏิบัติงานของหนวยบริหารงานบุคคลลําบากอีกท้ังยังเปนปญหาในการรายงานผลสรุป
การลงเวลาปฏิบัติงานในแตละวัน จึงขอฝากบุคลากรวิทยาลัยทุกทานรบกวนใหกดลงเวลาเขาและเวลาออกดวย  
ทุกครั้ง  
 
 
 

3.3 เรื่องการจัดซ้ือ... 
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3.3 เรื่องการจัดซ้ือจัดจางของหนวยพัสดุ 
      หนวยพัสดุ ฝากแจงทราบในการทําจัดซ้ือจัดจางสามารถจัดซ้ือจัดจางในแบบฟอรมจัดซ้ือจัดจางในระบบ
ออนไลนได เพ่ือลดความลาชาของเอกสารและสามารถเซ็นผานระบบออนไลนได เนื่องจากหนวยพัสดุไดสอบถาม
ไปยังหนวยพัสดุสํานักงานวิทยาเขตตรังเรียบรอยแลว 
 ท่ีประชุมรับทราบ  

งานวิชาการและวิจัย 
นางสาวกรวิษา รมรื่น หัวหนาหนวยทะเบียนและวัดผล แจงท่ีประชุมทราบ 
3.4  สรุปจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังตอไปนี้ 
 

สาขาวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาฤดูรอน 
 

การทองเท่ียว - 22 6 
การโรงแรมและการทองเท่ียว 5 23 - 
การบัญชี - - 64 

 
รวม 5 45 70 

นายดุสิตพร  ฮกทา รองผูอํานวยการฝายวิชาการและวิจัย แจงท่ีประชุมทราบ    
3.5 สรุปการปฏิบัติงานของงานวิชาการและวิจัย ดังตอไปนี้ 
     เรื่องแผนรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2564 ท้ังหมด 145 คน แผนรับ 270 คน คิดเปน 53.70% แบงเปน
แขนงการจัดการนวัตกรรการคา 17 คน แขนงการจัดการนวัตกรรม  8 คน สาขาวิชาการบัญชีแบงเปนหลักสูตร 
4 ป 7 คน หลักสูตรเทียบโอน 38 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติท้ังหมด 11 คน หลักสูตร 
4 ป สาขาวิชาการทองเท่ียว 8 คน เทียบโอนอีก 56 คน รวมท้ังสิ้น 145 คน ภาพรวมของนักศึกษาปการศึกษา 
2564  

• หลักสูตรบัญชีอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรอยูในกระบวนการออกหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
• เรื่อง มคอ.3 ยังมีอาจารยบางทานท่ียังไมไดอัพโหลด ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ขอใหรีบดําเนินการ 
• เรื่องฝกงานและสหกิจศึกษาใหอาจารยยึดประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เปนเกณฑ 
• สําหรับ ruts mooc มีคูมือในการจัดทําท่ีละเอียดกวาพอสมควร มีการขอหนังสือรับรอง อาจารยทานใด

สนใจสามารถดาวนโหลดคูมือได อยางท่ีทราบมหาวิทยาลัยฯมุงเนนใหแตละคณะทํา ruts mooc เพ่ิมเติม
ซ่ึงวิชาแรกเปนรายวิชาสาขาการตลาดอิเล็กทรอนิกส อาจารยอรอนงค อําภา เปนอาจารยทานแรกท่ี
บุกเบิกให แลวก็สามารถสอบถาม อาจารยอรอนงค อําภาได แลวก็จะตองมีวิชาตอๆไปท่ีตองทําเพ่ิมอีก  

• เรื่องบริการวิชาการ ขอแจงทราบเรื่องของโครงการมหาวิทยาลัยสูตําบลสรางรากแกวใหกลับประเทศ 
คะแนนรวมของวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 65.20 จาก 5 ตําบล ตําบลท่ีไดคะแนนสูงสุด คือ
ตําบลน้ําผุด 66.64  

 
เรื่องของงานวิจัย... 
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• เรื่องของงานวิจัยและพัฒนาไดมีการประกาศผล เรื่องของบรายไดป 2565 เรียบรอยแลว ซ่ึงจะมี
หนังสือแจงมาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอีกครั้ง และเรื่องท่ีสถาบันวิจัยทําหนังสือเรื่องของการเรียกเงิน
คืนวิจัย ซ่ึงทําหนังสือมาเปนครั้งท่ี 2 แลว ครั้งแรกมีอาจารยขอแจงคืนเงินจํานวน 2 ทานแลว 

• งานวิเทศสัมพันธจะมีงานประกาศตางๆ คือจะมีงานโครงการท่ีใหนักศึกษาเขารวมแลวก็ไดใบ
ประกาศนียบัตรรับรอง แลวก็มีเรื่องท่ีใหงานวิเทศสัมพันธดําเนินการในเรื่องของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ชวยประสานงานกับ USM อยู 

• เรื่องของขอมูลตางๆของงานวิชาการและวิจัย ขออนุญาตแจงวาจะประกาศอยูในกลุมปดก็คือในกลุม
อาจารยวิทยาลัยโรงแรมและการทองเท่ียว มีน.ส.กรวิษา รมรื่น เปน Admin อาจารยทานใดท่ีไมไดอยูใน
กลุมนี้สามารถแจง น.ส.กรวิษา รมรื่น ได ซ่ึงในกลุมนี้จะมีขอมูลตางๆ ท่ีจะเผยแพรเขาไป  

• งานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 สําหรับการประกันคุณภาพใชการประกันคุณภาพ 
AUN QA โดยกําหนดการของแตละหลักสูตรเปนดังนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
ดําเนินการตรวจในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชีดําเนินการตรวจในวันพุธท่ี 21 สิงหาคม 
2564  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจดําเนินการตรวจในวันศุกรท่ี 13 สิงหาคม 2564 
สาขาวิชาการทองเท่ียว ดําเนินการตรวจในวันจันทรท่ี 16 สิงหาคม 2564 และการตรวจ SAR ของ
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ดําเนินการตรวจในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
ท่ีประชุมรับทราบ  

งานพัฒนานักศึกษาและศิษยสัมพันธ 
นางสาวปยะนุช  นาพอ หัวหนางานพัฒนานักศึกษา แจงท่ีประชุมทราบ 
3.6 แนวปฏิบัติการรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ข้ันตอนการรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
2564 

- ข้ันตอนในการรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการรายวิชากับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2564 ซ่ึงในปนีไ้ดกําหนดกิจกรรมลงในปฏิทินกิจกรรมรายวิชาการบูรณาการเปนท่ีเรียบรอยแลวและ
จัดสงไปยังอาจารยทุกทานท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมดังกลาวเรียบรอยแลว ซ่ึงในปนี้จะมีข้ันตอนในการดําเนินงาน 
คือ ในการจัดกิจกรรมตองไดรับการอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการ และรายงานกิจกรรมได และเม่ือขออนุมัติ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหอาจารยทุกทานทําบันทึกขอความรายงานผลกิจกรรมการบูรณาการกับงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรียนผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและทองเท่ียว 

- แบบรายงานผลการบูรณาการกับงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2564 
แบบฟอรมไดสงไปยังอาจารยผูรับผิดชอบทุกทานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ซ่ึงเอกสารแนบทาย
ประกอบการอธิบายผลงานแบบรายงานผลการบูรณาการรายวิชากับงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประกอบไปดวยเอกสารดังนี้ 

1. ภาพประกอบการเผยแพรผลงาน อยางนอย 1 ภาพ 
2. ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม อยางนอย 1 ภาพ 
3. มคอ. 5 ขอรายวิชา 
4. แบบรายงานผลรวมกับพันธกิจอ่ืน 

 
4.1 กรณีบูรณาการ... 
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4.1 กรณีบูรณาการกับงานวิจัย แบบรายงานผลตามแบบฟอรมแนบทาย 
4.2 กรณีบูรณาการกับบริการวิชาการ แบบรายงานผลบริการวิชาการ 

5. สําเนาขออนุมัติจัดกิจรรม 

3.7  ระบบรายงานผลอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2564 
 งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดดําเนินการจัดทําระบบรายงานผลการใหคําปรึกษาออนไลน    

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอ
แจงระบบรายงานผลอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2564 เพ่ืออาจารยท่ีปรึกษาจะไดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป ดังนี้  

๑. ระบบบันทึกการประชุมรวมกับนักศึกษาในท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2564  
https://forms.gle/joY6PXHhUwW2AJBp7  (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา)  
กําหนดสรุปขอมูลสําหรับรายงานผล ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 
- ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 
- ครั้งท่ี 3 ระหวางเดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 
- ครั้งท่ี 4 ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 

      2. ระบบบันทึกการใหคําปรึกษารายบุคคล ปการศึกษา 2564 
https://forms.gle/Lo48G7UUoj8mb83G7 (สําหรับนักศึกษา) 
กําหนดสรุปขอมูลสําหรับรายงานผล ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 
- ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 
- ครั้งท่ี 3 ระหวางเดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 
- ครั้งท่ี 4 ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 

3. ระบบรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2564  
https://forms.gle/NtkUgCWmpPYZ7yqf8 (สําหรับอาจารยท่ีปรึกษา) 
กําหนดสรุปขอมูลสําหรับรายงานผล ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 หลังจากอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
- ครั้งท่ี 2 สัปดาหท่ี 2 หลังจากอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

3.๘ การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เรื่องประชาสัมพันธการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ซ่ึงขอความรวมมืออาจารยท่ีปรึกษา สํารวจ
นักศึกษาในท่ีปรึกษาท่ีเปนนักศึกษาพิการ สงขอมูลเพ่ือแสดงความจํานงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ซ่ึงจะไดใน
สวนของคาธรรมเนียมการศึกษา โดยจะมีเอกสารตามแบบฟอรมแนบ ซ่ึงไดจัดสงไปยังหัวหนาสาขาแตละสาขา
เรียบรอยแลว โดยกําหนดสงหลักฐานฉบับจริงท้ังหมด มายังงานพัฒนานักศึกษาภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564  

 
 
 

3.9 การตัดชุดครุย… 
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3.9  การตัดชุดครุยของนักศึกษา 
 เนื่องจากอาจารยท่ีปรึกษาสอบถามเรื่องการตัดชุดครุย จากหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แจงมาเม่ือเดือนเมษายนท่ีผานมาขอเลื่อนการตัดชุดครุยโดยไมมีกําหนด แตนักศึกษาสามารถตัดชุดครุยออนไลนได 
โดยโทรศัพทติดตอไปยังราน ซ่ึงงานพัฒนานักศึกษาไดโฟสตลงในเพจงานพัฒนานักศึกษาเรียบรอยแลว และ    
จากการสอบถามไปยังรานวันนี้จะเปนวันสุดทายในการตัดชุดครุยออนไลนของนักศึกษา แตกรณีท่ีมหาวิทยาลัยฯ
แจงไปยังรานเก่ียวกับการเลื่อนรับปริญญา ทางรานจะมีการเปดใหมีการตัดชุดครุยออนไลนอีกครั้ง 

นางสาวปวรา มณีนิตย งานพัฒนานักศึกษา แจงท่ีประชุมทราบ 
3.10 แผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
       แจงขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอความรวมมืออาจารยวิทยาลัย จะใหกรอกเก่ียวกับกิจกรรมใน 
รายวิชาท่ีจะนํามาจัดทําเปนแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร กําหนดสงภายในวันจันทรท่ี 2 สิงหาคม 2564 ตอนนี้
หนังสือกําลังอยูในข้ันตอนการลงนาม จะดําเนินการสงผานไปยังหัวหนาสาขาอีกครั้ง ขอแจงทราบอีกครั้งวา
ข้ันตอนการกรอกขอมูลยังคงเหมือนเดิม เหมือนปท่ีแลว กิจกรรมเสริมหลักสูตรงานพัฒนาศึกษาจะอนุญาตใหเปด
กิจกรรมไดเฉพาะกิจกรรมท่ีระบุอยูในแผนเทานั้น เพราะฉะนั้นก็ขอใหอาจารยตรวจสอบกิจกรรมใหครบถวนกอนท่ี
จะกรอกขอมูลลงไป ตรงนี้ไมวากิจกรรมใชงบประมาณหรือไมใชงบประมาณ อาจารยสามารถกรอกได ซ่ึงใน
แบบฟอรมจะมีตัวอยางอยูแลวของกิจกรรมงานพัฒนานักศึกษาลักษณะการกรอกขอมูลจะกรอกแบบไหน     
       ท่ีประชุมรับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
งานวิชาการและวิจัย 
นางสาวกรวิษา รมรื่น หัวหนาหนวยทะเบียนและวัดผล แจงท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
4.1 เสนอแบบฟอรมขอตรวจสอบคะแนนนักศึกษา  
      งานวิชาการและวิจัยขอเสนอแบบฟอรมสําหรับการยื่นขอตรวจสอบคะแนนของนักศึกษา เนื่องจากท่ีผานมา 
มีนักศึกษามีความประสงคท่ีจะขอดูคะแนนในการสอบและคะแนนเก็บ ซ่ึงในสวนของวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเท่ียวยังไมมีแบบฟอรมในการยื่น คือใชแบบฟอรมใบคํารองท่ัวไปอยู ซ่ึงมองวามันยังไมคอยตรงประเด็น
นักศึกษาก็ไมสามารถกรอกขอมูลชัดเจนได จึงเสนอแบบฟอรมขอตรวจสอบคะแนนนักศึกษาข้ึนมาเพ่ือพิจารณา   
วาสามารถใชไดหรือไม เปนข้ันตอนของการตรวจสอบคะแนนในแตละรายวิชา รบกวนอาจารยชวยตรวจสอบและ
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสาร)  
นางสาวปยะนาถ อรรคไกรสีห 
      ขอสอบถามแบบฟอรมฉบับดังกลาวมีวัตถุประสงคเริ่มใชเม่ือไร เม่ือหมดภาคการศึกษา หรือระหวางจัดการ
เรียนการสอน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และกําหนดในแบบประเมินดวยวาผูสอนจะตองใชระบบจัดการเรียน
การสอนไมอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงหลักๆ คือ LMS หรือใช Google classroom ซ่ึงท้ัง 2 ระบบเหลานี้คะแนนมันก็จะ
เปนปจจุบนัอยูแลวและนักศึกษาสามารถตรวจสอบไดดวยตัวเองอยูแลวตรวจสอบดวยตัวเองไดอยูแลว ในระหวาง
ท่ีมีการเรียนการสอนหรือจนหมดภาคการศึกษา ซ่ึงจะสรุปใหอยูหากใชระบบจัดการเรียนการสอนจริงๆ สําหรับใน
อยางไรวิชาตัวเองไมจําเปนสําหรับแบบฟอรมนี้ ยกเวนกรณีเกรดออกมาแลวมันผิดปกติแลวจะขอดูวาอาจารย
ตรวจขอสอบท่ีเปนแบบตรวจมือถือหรือตรวจดวยคอมพิวเตอรตรวจผิดหรือไม  สําหรับแบบฟอรมดังกลาวไมเคย 
 

เห็นเหมือนกัน… 



 ๑๐ 

เห็นเหมือนกัน โดยหลักการประเมินมันก็ตองมีความโปรงใสและรายงานใหนักศึกษาทราบเปนปจจุบันเพ่ือ
ทราบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยูแลว ตามหลักการสอนการประเมิน                                  

นายดุสิตพร  ฮกทา  
      ขออนุญาตเสริมแบบฟอรมนี้สืบเนื่องจากท่ี อาจารยนอย ไดมาอบรมใหในเรื่อง AUN-QA คือในกระบวนการ
นักศึกษาสามารถมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบคะแนนได ในสวนของนางสาวปยะนาถ อรรคไกรสีห ใชระบบ
คอมพิวเตอรอยู เลยไมมีปญหา แตอาจารยท่ีใชการสอนแบบใหนักศึกษานําเสนองาน แลวก็ใหคะแนนบางที
คะแนนตรงนี้อาจจะไมอัพเดท  
นางสาวปยะนาถ อรรคไกรสีห 
      เขาใจแลววาใชในข้ันตอนสุดทาย กรณีนักศึกษาสงสัยในเรื่องคะแนนรวมท้ังหมด ถากรณีแบบนี้ จึงสอบถาม
วาแบบฟอรมนี้ออกมาเพ่ือใชในชวงไหน ถาเปนข้ันตอนสุดทายมี และเปนสิทธิ์ของนักศึกษามันก็ควรจะมี ถารูแลว
วาใชเม่ือไหรก็ควรจะตองมีแบบฟอรมดังกลาว แบบฟอรมฉบับนี้ขอเพ่ิมเปนคะแนนรวมหรือคะแนนสะสมหรือผล
คะแนนรวมในรายวิชาจะทําใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน ใหเพ่ิมแบบขอตรวจสอบคะแนนรวมในรายวิชาปรับเปนแบบขอ
ตรวจสอบผลคะแนนรวมในรายวิชา 
 มติท่ีประชุม ใหปรับแกไขตามท่ีอาจารยปยะนารถ อรรคไกรสีห อาจารยประจําสาขาการโรงแรมและ
การทองเท่ียว เสนอแนะ และมีมติเพ่ิมเติมใหแจงเวียนเอกสารฉบับดังกลาวไปยังสาขา เพ่ือใหอาจารยในสาขา
ชวยแสดงความคิดเห็นในการปรับเปล่ียน และใหระบุระยะเวลาในการกําหนดสง ถาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
สงยังไมมีเอกสารสงกลับมายังงานวิชาการและวิจัย ใหถือวาเอกสารฉบับดังกลาวมีมติเรียบรอยแลวถึงจะ
ประกาศใชได หากมีการสงขอเสนอและมีการปรับเปล่ียนมา จะดําเนินการปรับแกไขและสงไปยังสาขาอีกครั้ง 
เพ่ือใหทราบวาไดปรับปรุงในสวนไหน ถึงจะประกาศใชได 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ผูชวยศาสตราจารยระริน เครือวรพันธุ  

5.1 กรณีการสงหนังสือแจงอาจารยขออนุญาตผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว ขอให 
      สงหนังสือผานจดหมายอิเล็กทรอนิกสของอาจารยโดยตรง เพราะเวลาผานไปจะเปนประโยชนในการ

กลับมาหาเปนอยางมากเพราะหากแจงทาง Line เม่ือเวลาผานไปก็หมดเวลาจึงไมสามารถเปดเอกสารได 
นางสาวณัฏฐนรี  แสงเสน   
  ขอเสนอในเรื่องประชาสมัพันธตางๆ ใหหนวยสารสนเทศแขวนไวในเว็ปวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
ในหัวขอประชาสัมพันธ 
  มติท่ีประชุม ในการจัดสงเอกสารประชาสัมพันธตางๆใหแขวนไวในเว็ปวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว ในหัวขอประชาสัมพันธ รวมท้ังคําส่ังตางๆ 
 

ผูชวยศาสตราจารยกรรณิกา บัวทองเรือง  
5.2 เรื่องการเก็บขอมูลของ อบต. ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียวมีนโยบายอยางไรใน

การใหนักศึกษาลงเก็บขอมูล เนื่องจากจะไดประสานงานไปยัง อบต. 
  มติท่ีประชุม อบต.ท่ีเปนพ้ืนท่ีเส่ียงหรือพ้ืนท่ีสีแดงขอใหหลีกเล่ียงหรือเก็บขอมูลแบบออนไลน แต อบต.
ท่ีไมใชพ้ืนท่ีเส่ียงสามารถดําเนินการลงไดเลย 
 

นางสาวณัฏฐนรี… 
 



 ๑๑ 

นางสาวณัฏฐนรี  แสงเสน  
5.3 เรื่องการลงนามสัญญา รบกวนผูชวยศาสตราจารยกรรณิกา บัวทองเรือง สอบถามไปยังมหาวิทยาลัย 

ในการลงนามสัญญาสามารถลงนามผานระบบออนไลนไดหรือไม  
ผูชวยศาสตราจารยกรรณิกา บัวทองเรือง 
 ในการแกปญหาเบื้องตน คือ ให อบต.จัดสงเอกสารทางไปรษณีย และเอกสารฉบับไหนท่ีสามารถสแกนสงมา
ไดจะใหสแกนสงมากอน และสงเอกสารฉบับจริงมาทางไปรษณียอีกครั้ง เพราะหากสงมาทางไปรษณียสามารถฉีด
แอลกอฮอลได แตในสวนตัวสัญญาจะประสานไปยังมหาวิทยาลัยกอน และอีกท้ังตองดูตัวสัญญาของ อบต.กอนวา
สามารถเซ็นผานระบบออนไลนไดหรือไม 
ประธาน  
 ใหจัดสงสัญญา อบต.มาทางไปรษณียได แตขอใหหมายเหตุมาดวยวาลงนามตรงไหน และฝากเจาหนาท่ีท่ีรับ
เอกสารใหระมัดระวังดวย และกรณี อบต. ท่ีไมอยูใน 20 อบต. แตประสงคใหดําเนินการสํารวจใหทําหนังสือข้ึนมา 
เพ่ือท่ีจะขอเก็บขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก 20 อบต. ท่ีไดระบุไว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร  เจริญสุข 
5.4 กรณีเคลียรเงินงานวิจัย คือ ตองสงเอกสารฉบับจริงปกติใชหรือไม เนื่องจากเอกสารอยูหอพัก รวมถึงบิลตางๆ  
ไดมาครบแลวสําหรับการเคลียรงานวิจัย  
ประธาน  เอกสารการเคลียรงานวิจัยตองแนบเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ 
5.5 การสงเอกสารประเมินรอบนี้ ตองจัดสงเอกสารแบบแฟมหรือไม เพราะจะไดวางแผนถูกเม่ือเขาไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และสามารถจัดการไดหลายๆงาน เพราะตองดําเนินการขอ
เอกสารการเขาจังหวัด 
ประธาน  การประเมินรอบนี้ใหสงเอกสารเปนออนไลนและสงใหหัวหนาสาขาประเมิน เพ่ือหัวหนาสาขาจะ
ไดไมตองสัมผัสเอกสารและอาจารยท่ีอยูตางจังหวัดก็อาจจะไมตองเดินทางมาสง แตปญหาอาจารยจะสะดวก
หรือไมในการทําเอกสารออนไลน หากอาจารยสะดวกในการจัดทําเอกสารออนไลนใหอาจารยตกลงกับหัวหนา
สาขา คือสามารถใชเอกสารในการประเมินได 2 แบบ แบบท่ี 1 สงเอกสารแบบออนไลน แบบท่ี 2 อาจารยทานใด
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลๆประสงคท่ีจะสงเอกสารฉบับจริงก็สามารถจัดสงได  ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการ
ทองเท่ียวตัดสินใจแบบนี้แตก็ตองสอบถามไปยังหัวหนาสาขากอน หัวหนาสาขาท้ัง 2 สาขาสะดวกหรือไมหากให
อาจารยจัดสงเอกสารไดท้ัง 2 แบบ 
นางสาววันวิสาข พลอย อินสวาง หัวหนาสาขาการโรงแรมและการทองเท่ียว สะดวกท้ัง 2 แบบ 
นางสาวชยนรรจ  ขาวปลอด  หัวหนาสาขาบริหารธุรกิจ สะดวกท้ัง 2 แบบ 

5.6 แจงทราบจากหนวยวิจัย สืบเนื่องจากการเขารวมประชุมกับทีมอนุกรรมการงานวิจัย ยังไมมีประกาศรางอะไร
เพ่ิมเติมจากท่ีทราบอยูแลว แตมีขอเสนอจากหนวยงานตางๆ เพ่ือสถาบันวิจัยและพัฒนาจะไดดําเนินการปรับปรุง 
ดังนี้ 
 - การขอจรรยาบรรณวิจัยทางมนุษย ซ่ึง ณ ตอนนี้ไมสามารถเบิกไดในงบวิจัย ซ่ึงนักวิจัยตองรับผิดชอบ
คาใชจายในสวนนี้กันเอง ซ่ึงลาสุดท่ีทําไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 3,500 บาท ก็ตองใชเงินสวนตัว  
เพราะยังเบิกในงานวิจัยไมได ซ่ึงตอนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนากําลังจัดทําโครงรางและผลักดันใหสามารถเบิก
คาใชจายได                                                                                         - ระบบในการตรวจ... 



 ๑๒ 

 - ระบบในการตรวจสอบคําสิทธิ ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนามีตัวอักขราวิสุทธิ์อยู แตอาจารยคณะ        
ศิลปศาสตรไดเสนอวาทางคณะสงตีพิมพตางประเทศจํานวนมาก ซ่ึงระบบดังกลาวของมหาวิทยาลัยยังไมมี จึงกําลัง
เขาประชุมเพ่ือพิจารณาอยูเชนกันวาจะดําเนินการซ้ือระบบมาใชหรือไม เพ่ือสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถตีพิมพ
ตางประเทศไดมากข้ึน 
 - คาตอบแทนในการตีพิมพงานวิจัย หากเปนตัว CI-1 เทาท่ีทราบคาตอบแทนจํานวน 5,000 บาท และ
คาลงทะเบียนไมเกิน 5,000 บาท สวนใหญจะอยูท่ี 2,500 บาท 2,000 บาท เปนคาพิจารณาการอานของ
ผูทรงคุณวุฒิ และอีก 500 บาท เปนคาสมัครสมาชิก หลายๆคณะท่ีสงผานตางประเทศแจงวาเกินอยู เชน การสง
ตีพิมพ 30,000 บาท แตกลับไดคาตอบแทนอยูประมาณ 25,000 บาท จึงพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู  
  ท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวแสงเดือน  แกวกลาง 
5.7 ขอใหทางหลักสูตรท่ีดําเนินการจัดทําเลม ฉบับสมบูรณรบกวนใหดําเนินสงเอกสารมาใหหัวหนาหนวยประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 1 สัปดาห เพราะตองดําเนินการประสานตอไปยังคณะกรรมการ 
ประธาน 
 หากไมไดใหหัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําบันทึกขอความทวงไปยังอาจารยอีกครั้ง 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

นางสาวกรวิษา  รมรื่น  
5.8 สอบถามในสวนของการเดินทางเอกสารท่ียื่นเพ่ือขออนุญาตเดินทางขามจังหวัด สามารถใชไดตลอดเดือน
สิงหาคมใชหรือไม 
ประธาน 
 หากระบุวันเดินทางไวชัดเจนสามารถใชไดตลอดท้ังเดือน 
  ท่ีประชุมรับทราบ 

นายปยะพัฒน  ชวยอินทร 
5.9 สืบเนื่องจากการประชุมกับกองพัฒนานักศึกษาขอแจงทราบจํานวน 2 เรื่อง 
 -  จากการสํารวจวัคซีนรอบท่ี 3 กองพัฒนานักศึกษาแจงทราบวาตองชะลอไวกอน โดย อว จะจัดลําดับ
ความสําคัญ ซ่ึงข้ึนอยูกับกลุมเสี่ยงโดยจะแจงใหทราบอีกครั้ง แตอาจจะไมเร็วเหมือนรอบท่ีผานมา ในสวนของ
สํารวจวัคซีนฉบับเพ่ิมเติม 
 - เรื่องการเยี่ยมบานนักศึกษาออนไลนจะดําเนินการผานอาจารยท่ีปรึกษา ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย โดยกองพัฒนานักศึกษาจะจัดแบบฟอรมท่ีเปนแบบฟอรมเดียวกัน โดยในแบบฟอรมนั้นจะสํารวจใน
ประเด็ดสําคัญ ท้ังเรื่องการเรียนการสอน ชีวิตความเปนอยู และแนวทางในการชวยเหลือ เม่ือแบบฟอรมแลวเสร็จ
จะดําเนินการสงผานวิทยาลัยฯ และจะดําเนินการในลําดับตอไป 
ประธาน 
 หากหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาถึง รบกวนงานพัฒนานักศึกษา ทําบันทึกขอความ
ขออนุมัติจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักศึกษาออนไลน โดยใหรองผูอํานวยการฝายพัฒนานักศึกษา แตงตั้งคําสั่งข้ึนมา 1 
ชุด และคณะกรรมการดําเนินการใหงานพัฒนานักศึกษาเปนประธาน จากนั้นงานพัฒนานักศึกษานัดประชุม 
 
 

อาจารยท่ี... 



 ๑๓ 

อาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินการวาจะดําเนินการแบบไหน ชวงเวลาไหน และแนวคําถามเปนแบบไหน    
เพ่ือท่ีจะไดอธิบายใหเขาใจวากระบวนการถามเปนอยางไร แตใหทําบันทึกข้ึนมาหลังจากหนังสือมาถึง 
  ท่ีประชุมรับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  11.56 น. 
 
 

             (นางรวิวรรณ  คงแกว) 
              ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

             (นางสาวจตุพร  ฮกทา) 
            ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
 
 

             (ผูชวยศาสตราจารยฟาพิไล  ทวีสินโสภา) 
                                            ผูอํานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเท่ียว 
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